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NAGRODĘ UFUNDOWAŁ E-SKLEP

 rys. Robert Mirowski

 

im
ię: ............................................................................... nazw

isko: ............................................,............................................... 
zaw

ód w
ykonyw

any ..................................................................................................................................................................
ulica: .............................................................................................................................................. nr ............... lok. ...................
telefon........................................................................... e-m

ail ...................................................................................................
kod ... ... – ... ... ... m

iejscow
ość ................................................................................................................................................

hasło krzyżów
ki z num

eru 3/2022: ..................................................................................................................................

Adm
inistratorem

 Państw
a danych osobow

ych jest G
rupa M

ED
IU

M
 Spółka z ograniczoną od-

pow
iedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w

 04-112 W
arszaw

a, ul. Karczew
ska 18, 

tel. +48 22 810-21-24, w
ydaw

ca elektro.info.

W
yrażam

 zgodę na przetw
arzanie m

oich danych osobow
ych przez G

rupa M
ED

IU
M

 Spółka z ograni-
czoną odpow

iedzialnością Sp.K. w
 celu w

yboru zw
ycięzcy krzyżów

ki: zaznacz w
 kratce znak X  

Przysługuje Pani/Panu praw
o do w

glądu do sw
oich danych, aktualizow

ania, popraw
iania oraz 

całkow
itego usunięcia ich, a także w

niesienia sprzeciw
u w

obec ich przetw
arzania. Podanie danych 

m
a charakter dobrow

olny. D
ane są chronione zgodnie z Rozporządzeniem

 Parlam
entu Europejskiego 

i Rady (U
E) 2016/679 z dnia 27 kw

ietnia 2016 r.
1.  W

yrażam
 zgodę na otrzym

yw
anie drogą elektroniczną na w

skazany przeze m
nie adres e-m

ail infor-
m

acji o w
yniku rozw

iązania krzyżów
ki w

 rozum
ieniu ustaw

y z dnia 18 lipca 2002 roku o św
iadczeniu 

usług drogą elektroniczną: zaznacz w
 kratce znak X 

2.  W
yrażam

 zgodę na otrzym
yw

anie drogą elektroniczną na w
skazam

y przeze m
nie nr telefonu infor-

m
acji o w

yniku rozw
iązania krzyżów

ki w
 rozum

ieniu ustaw
y z dnia 18 lipca 2002 roku o św

iadczeniu 
usług drogą elektroniczną: zaznacz w

 kratce znak X 

D
ata: .................................................................... Podpis: ..........................................................................................................

Kupon należy nakleić na kartę pocztow
ą i przesłać na adres: 04-112 W

arszaw
a, ul. Karczew

ska 18  lub 
przesłać faksem

 na num
er: 22 468-84-76

W
yrażam

 zgodę na zapisanie m
nie do new

slettera „elektro.info”. Podpis: ...........................................................

Poziomo: 1 urządzenie wyrównujące wpływ określonych czynników fizycz-
nych na dany układ; 8 prototyp, pierwowzór, próbny egzemplarz; 9 gryzoń; 
10 góra śmieci, gruzu; odpadów; 13 gwałtowne zgniecenie kineskopu wywo-
łane na skutek ciśnienia zewnętrznego; 14 imię męskie; 15 jednostka dawki po-
chłoniętej promieniowania jonizującego w układzie SI; 16 atomy tego samego 
pierwiastka chemicznego mające jednakową liczbę protonów, lecz różne liczby 
neutronów; 20 system (sposób) dostarczania energii do przemieszczania po-
jazdu szynowego; 23 wyspa na Morzu Tyrreńskim, miejsce zsyłki Napoleona; 
25 imię męskie; 26 śmigłowiec, helikopter; 27 pierwsza w greckim alfabecie; 
30 część baterii i łańcucha; 31 mierzone w woltach; 32 motyl nocny; 33 dzie-
dzina wiedzy dotycząca hodowli żyjątek i roślin w akwariach.

Pionowo: 1 wyposażona w zębate ostrze stołowa pilarka tarczowa służąca 
głównie do cięcia drewna; 2 pospolity czarny dwuskrzydły owad; 3 potocznie 
o falach radiowych; 4 pomieszczenie w rozgłośni wyposażone w zespół urzą-
dzeń do kontroli i emisji programu; 5 część budynku wysunięta ku przodowi; 
6 do rzutów sportowych; 7 warzywo z korzeniem o silnym, gryzącym zapachu 
i ostrym smaku; 11 łódź w gwarze żeglarzy; 12 element uziemienia w gniazd-
ku elektrycznym; 17 siedziba greckich bogów; 18 kwalifikacja, nota, wartoś-
ciowanie; 19 bogato zdobiona krzywa szabla turecka noszona przez szlachtę 
w dawnej Polsce; 21 budowla na planie koła kryta kopułą; 22 wieś na lubel-
szczyźnie w powiecie bialskim w gminie Terespol; 24 miasto na prawach po-
wiatu w południowej części województwa lubelskiego; 28 jedno z określeń 
Polaków; 29 ludowa nazwa diabła. (jasa)

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 12/2021, szczypiec tnących bocznych z uchwytem do 
linki zabezpieczającej Knipex 70 06 180 T, został Pan Witold Niedomyśl z Krakowa.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą hasło. Rozwiązanie prosimy nadsyłać do 
30 kwietnia 2022 r. na adres redakcji (kupon zamieszczamy obok). Do wygrania rękawice 
MaxiFlex® Ultimate™ 34-874 ufundowane przez sklep internetowy ProfiTechnik.

Do wygrania  

rękawice  

MaxiFlex®  

Ultimate™ 34-874


